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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 7 października 2016 r.
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, pracownicy UMiG Nowa Dęba oraz
przewodniczący Zarządu Osiedla Dęba Władysław Flis, zgodnie z listą obecności stanowiącą
załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu nie uczestniczył wnoszący skargę […] oraz
zaproszona do udziału […].
Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Jan Flis
- Przewodniczący
2. Andrzej Wołosz
- Z-ca przewodniczącego
3. Marzena Chmielowiec - Członek - nieobecna na posiedzeniu
4. Ryszard Szafran
- Członek
Przedmiotem obrad komisji była:
Sprawa zlecona przez Radę Miejską podczas sesji 29 września 2016, dotycząca skargi na
postępowanie burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba w sprawie dewastacji i kradzieży tłucznia z
pobocza przy ulicy Kruczej w Nowej Dębie – osiedle Dęba. Skarga została przekazana przez
Wojewodę Podkarpackiego ( data wpływu do UMiG – 7 września 2016 ).
Przewodniczący Jan Flis zapoznał zebranych z pismem skarżącego […] z dnia 5 października
2016 r. w którym podtrzymał postawione w skardze argumenty oraz wyjaśnił przyczynę nie
stawienia się na dzisiejszym posiedzeniu komisji.
Komisja zapoznała się z:
1) pismem z 11 września 2014 r. […] dot. dojazdu do posesji nr 4 przy ulicy Kruczej w Nowej
Dębie w którym zauważa, że po wykonanym remoncie drogi tj. położeniu nawierzchni
asfaltowej i wykonaniu pobocza z kamienia, posesja sąsiadów […] po opadach deszczu może
być zalewana.
2) pismem z 10 marca 2015 r. […] w którym zgłasza fakt usuwania kamienia z pobocza drogi
przez sąsiadów. W tej sprawie skarżący wystąpił również do Starosty Tarnobrzeskiego oraz
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu.
W odpowiedzi (z 14 kwietnia 2015) Powiatowy Inspektor powiadomił, że sprawa dewastacji
pobocza nie leży w jego kompetencji i tego typu sprawy rozstrzygają sądy oraz organy ścigania.
3) Kolejnymi pismami z 2016 roku skarżący informował UMiG w sprawie uszkodzeń pobocza
ulicy Kruczej przez sąsiadów zamieszkałych pod nr […].
Oględziny w terenie przeprowadzane kilkakrotnie przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej nie
potwierdziły zarzutów […].
Po szeregu działaniach wyjaśniających w terenie, burmistrz po konsultacjach podjął decyzję o
wykonaniu odwodnienia ulicy Kruczej o czym skarżący został poinformowany pismem z 26
sierpnia 2016 r.
Dyskusja:
Komisja wysłuchała wyjaśnień pracowników UMiG oraz Władysława Flisa przewodniczącego
Zarządu Osiedla Dęba. Przewodniczący poparł działania burmistrza w sprawie położenia korytek
odprowadzających wody opadowe oraz budowę studni chłonnej celem zaprzestania zalewania
posesji nr[…].
Komisja zapoznała się także z dokumentacją fotograficzną odcinka ulicy Kruczej przy posesjach
nr […], a także wysłuchała wyjaśnień przedstawiciela Straży Miejskiej która niejednokrotnie
uczestniczyła w interwencjach na zgłoszenia […]. Dodał, że zarzuty w sprawie dewastacji i
kradzieży tłucznia nie potwierdziły się o czym skarżący został powiadomiony pisemnie.
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Ustalenia:
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz wyjaśnieniami pracowników UMiG,
Komisja Rewizyjna nie zgodziła się z zarzutem braku działań ze strony burmistrza i podległego
mu urzędu w sprawie dewastacji mienia gminnego w postaci uszkodzenia utwardzonego
pobocza ul. Kruczej w Nowej Dębie. Podjęte działania uważa za właściwe, zgodne z prawem i
zmierzające do załatwienia sprawy zgodnie z najlepszymi intencjami.
Komisja uznała, że sprawa podnoszona przez skarżącego jest typowym konfliktem sąsiedzkim,
który powinien być załatwiony w drodze powództwa cywilnego.
Zgodnie z zapewnieniami, Gmina ze swej strony podejmie działania w zakresie wykonania
odwodnienia ulicy Kruczej, po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie na 2017 rok.
Mając powyższe na względzie, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jednogłośnie (3 głosy „za”)
wnosi o uznanie skargi na działania burmistrza miasta i gminy za bezzasadną.
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:
1. Jan Flis

- Przewodniczący

..................................

2. Andrzej Wołosz

- Zastępca Przewodniczącego ..................................

3. Marzena Chmielowiec - Członek

nieobecna

4. Ryszard Szafran

……………………..

Protokół sporządziła:
Elżbieta Goclan

- Członek

